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FLORIS - BLANCEFLEUR.
Dewelke na datze lange - geſcheiden waaren, ende

veele perykelen geleeden hadden, tot den

Houwelyken ſtaat kwaamen. 2.
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Zeer Plaizant ende Vermaakeyk om te Leezen.
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- Aulus zeid: dat leedigheid is de Moeder van al

- le kwaadheid. Om dan dit te ſchouwen zoo

hebbe ikeen Kleine Scheone Amoureuſe Hiſtorie

geſteld van twee Gelieven, vol wonderlyke Avontu

ren, die veel meer zuurs dan zoetsleeden, eer zy

haar liefde volbrengen koſten. Ook ſtel ik ze daar

om, op dat Minnaars deezer Waereld merken zou-,

den, höe veel zorgen entribulatie de minne den *

Creatuuren voortbrengt, ende hoe veel perykelen,

ende hoe ongeſtadig zy is, alzo dat een vreugd dui

zent zorgen baard: voor een ſoulaas duizent angſten:

ende voor minnelyk verzaam duizent uuren met een

groot jammer 3 dikmaal verſcheiden moet zyn, ende

ten einde de Ziele ter Helle leid. Daarom gy jon

gers, ’t zy. Mannen of Vrouwen, hier by geleerd

wordenen latet uten blydſpele verſtrekken worden,

en wilt aanveerden de minnende liefde Gods die eeu

wig duuren zal, daar gy ruſte in vinden zult, en zal

dok bevryden van alle Plagen der Hellen. ’t Welke

ons alleen wil gunnen onzen Zaligmaker.
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minge mogte menſchen ſo häddenzp?t in
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FLORIS EN BLANcEFLEUR.

A

Het Eerſte Capittel.

- - - - –

Äg ſoºons de Gude Schriften te houden. Gnder deſe Pelgrims was
# verhlaren/ ſo bebinden wº iu mede een Gabe upt Pzankryk / die net

ÄÄde geſchiedenis datontent den haer hadde een Dogter/ die goot ging

§ Jaere nade geboozte onſes van kinde / Van harcn man die in ceilen

*F Heeren 614 was in 't Land ſt2 d geſlagen was. Deſe Gzave vogt een

ban Spanjeneen eingeloovige Koningvenus wple bºomelpk tegen de ongeloovige hon

geheeten/ die hadde een onligimie van den/ maer zy hebben hem daer verſla

der zelver WBet. Gp een tpd reisde de- gen/ want zp_te magtig waeren/ ende

ſe ktoning met magte over Dee in ſter- boerden zpne Dogter met henn geban

ſtemryk/Steden en Sloten raſeerende en Ä /-ende zijn zoo met den Koningte

afwerpende / rovende en bzandftigtende heepe gegaen / en metgoedeſpoede we

de Klooſters ende Godshuiſen/za dat men der geteert in Spanjen daer hp eerlpt

in 30 mplen van de Tee mietenvandwd-ontfangen werde / ende deplde den Hoof
De

dzie dagen gedeſzueert. Cerwyl hp deede (Cenlaetſten nam hp de Kerſten Bzou

laden ende ballaſten zijn Schepen met den we/ ende ſchonk die zijnder Koninginne/

Ä veertig mannen oppaſſende die daer mede zeer blpde was/ want zp

aer de Pelgrims paſſeeren moeſien/oin hem lange om'een Kerſten Bouwe gebe

die te ruiueeren. Als zpdoen de wegenbe- den hadde. De Koningime mam devzou

rept, hadden/ ſo ſagen zy van den Berge wen in haer kamer/ ende gaf haeroozlof

kömien Pelgrims/ die ſeer moede waren te houdende MBet der Chziſtenen/endezp

# zp aenseerdem ende bevogten / nnaer diende de LKoninginne vzoeg ende ſpade/

LHeigzim§ gaven haer goedom haer lyf ſeer getzouwelpkÄ leerde haer#
- Y. - ZW 2 W)

- - ***

/ elk maer zpnen ſtaet. .
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Lops / zodatzpſeerint HoſbenindWerd. Cziompheerende / dede ſpnen Sone bewa

Cen laeſten wert de Koningintegewaer/ renby de Chziften Pyouwe: Faer hpiet

dat zy met findewagbemaen/ende bzaeg- hein ſupgen en voeſieren van een der Cer

de haer hoe lange ſp begozt hadde geweeſt /ſten vzoukpe. - -

’t welke zy de Comingimezepde/ende de . Aldns hadden drſe Cerſienſche Pzouwe

Ceningime zepde datzp ten ſelben tpden bende dees kinderen te betparen/en han

ook begoſtete dzagen/ende hoopte bepde tcerdeſe zeer wcl/en hadſe bepde ſo lief

rener tpd te geliggen. Als nü den tpd datzp rauwliks wiſt wat hintzp 'tiefſie

der natuuren volkomen was/föo gelag Dehäd/ ofte des kohings Soon/ oſte haer -

Conºginne van eenen ſchoonen Sooneopf Dogter ende decſe ſwee waren ältpj

Palmſondag/ diende Hepdenſche Meeſter malkanderen / ende kzeegrn zig zoo lief

deden heetem Flaris: ende op den ſelten - cer zT byffaren ots waren / dat d'eenvan

dag gelag die gebangene Pzouwe van een den anderen niet weſen mogte / cnde

Pogter die zp dopen deede / ende gaf «Ä haren bpf Sacren gekommen waren/

haer de naem van Blanchefſeur; als Gen -zijn die twcc kinderei zo ſchoom ende wel

Pioning tpdinge hadde / dat zyn PouW gepk gcureeſt in allerley manieren / dat

de Koninginne eenen Zoom gebaerd had/ men in alle 't Laid geen ſchoonder hin

was hp zeer verblpd/ende maekte gzoote deren en vand. -
-
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Hoe den Koning zynen Soon Floristothem riepom hemter Schoolen t.

ſetten, ende van de liefde en ſcheyden van Floris en Blanchefleur.

Ts den Koning bemerkte dat zijn meeſter Garboer zoudeyem leeren des

Soon Fiors verſtant begoſt tekzp-hen Floris zeer beddefden werdbee

Fen7 riep hp hem/ ende ſepde/dat hp Wende / ſeggende; Pädcrik cm zalniet

jeſte er Schooien gaen / die gzoote kommen leeſen nog ſehºpben / " ºz



ding verſimen/ten zy dat Blaneh feur

met np ter ſchoolen mag gaen. TDoct!

beloofdehem zijn Bader dat hpſe bepdeter

ſchaolenzenden zoude dies die hinderen

bepde verblijd waren. Aldus zijn deſe twee

te ſamen ter Schsolen geſet ondcrweeſen

malkanderen ſo veel / dat 3p bcpde ſeer

- gYoot waren in ſehpveu ende leeſenende in

-

’t Latinte ſpzceken / ſo datſe diliwils tot

malkanderen minnebzieven ſchzeven in 't

JLatpn/ſo datter andere kinderen mieten

verſtonden. Aldus zpn deſe twee in gzoo

“1 liefde t’ſamen opgewaſſen/ het welkt.

„ oris Bader bernerkende / ſozgende datº

die Jonge lieſde in zymen Soonefiedegºp

penzcude/ ende dagt deſe twee tefchepden/

ende ſepde tot der äoninginne / dat hp

Blanchefleur ſoude doodcn/zo hp Floris

van Blanchfeur miet ſeheidenen honde/

op dat doo: haer dood/ h. cen ander hoo

erende UBlgeboren TGogtec liefmogthºp

ge; maer dog dektomlnginne weder rep.

Blanchefleur miet te dooden/ op avantu

ren/ of hp dacr van miſzooſtig wozd /

elde henn ſelben dooden mogte. Ende

zp dede ozdomeeren dat hem Foris ſchool

uneefter ſiek maekte / dat hp daer miet

meer leeren en konde/ ende daerom wil

dehem zijn Bader verſenden tot Monto

“ien in een ander ſchoole/ om te leeren /

aer doenter tpd veel Edele kinderen / ens

oe ſchoone maegden waren/ omdat Fio

ris zijn Soome onderdeſchoone JlMaegden/

ende Äonkvzouwen ſoude ſoo ligtepken

moogen Vergeten die liefde van Blanche

fleur: Maerten quam niet ma des Ko

mings mepninge/ want als hp na Mort

torien repſen ſoude/ ſoo vzaegde Floris /

ofte Blanchefleur met hem repſen ſoude:

waer op hem de Koning antWooz.de/ dat

Blanchefleurs moeder ſiek was / ende

datſebphaer Koeder blpben moeſie/wamt

deºceder moeſie haerſegelaten/doe

des äonings gebod/ ende haer Bogter

ken bp haer houdende/ op dat Floris al

v. - -

- -

-

-- -

>.

- /

leen ſoude tenfen. Als Floris deſe ſahen

vcrftarn hadde/ was hp uptertnaten bzoc

big / ende bedzeef gºoote rotwe1 ſeggen

de: dat hp ſonder Blanchefleur mergenß

Wezen enmogt. Als den koning en de

äoningiume dat ggsote nisbaer gen hem

ſagen / ſoo beloeſdenzphem/datſe Blan

ſifleur na ſenden ſauden binnen veertenda

gen / hoopende dat hpſe binnen dien tpd

vergeten ſoude. Docn ishp een lutteibc

er te bzceden geweeſt / cm namdeerlpk aen

Blaiſſleur ooziof/ haer teerpk heiſſell

de ende on helfende/dat z' bphaer Doe-

der Wag/ ende in tegenwoodigjept ſpng

Paderg/ ſeggCHde:

. . . . .

Adieu myn hertelyke trooſten ſoet, –

Adieu liefke weerſte bloed, - -

Adieu myn alderliefſte dag, . .

Adieu myn conſoort, myn lyden bloet,

Adieu myn uitverkoorenſte goet,

Adieu myn liefſte ooger opſlag,. - -

Adieu die myn jonkhert verblyden mag,

Adieu myns herten medecyn

Adieu myn alderliefte die ikooytaanſag,

Adieu her In0et geſcheiden zyn, ,

Adieu Threſoor myn ſins behoed,

- Adieu Roſiermet alder ootmoet,

Adieu,myneeuwiglyk geklag;

Adieu myn troot minnelyk goed,

Adieu my ook ſorge doet, - ,

Adieu voort meer in myn, O wag,

Adieu na u myn gewrag, -

Adieu doet myn grooten pyn,

Adieu dic my te trooſten plag,

Adieu ºfs geſcheiden zyn.

Adi ümyn ſpiegel van leven wroet

AÄ myn verſugten doet, 2)

Adieu'n myn oyt zulk gedrag,

Adieu myn hoópe mythoogſte vloed,

* Adieu daar al myn ruſt op ſtaat:

Adieu al myn leets gemag

ÄÄ““ Adieu

-

.



Adieu myn roep is nu, o ag!

Adieu gy byft de liefde myn,

Adieu Fontein myns vreugts geklag»

Adieu het moet geſcheiden zyn. -

P R 1 N c E N. T.

BÄr gy zyt die myn aſt op

- Ik laad» -

- hope nogte zien u ſchoon aanſchyn.

Gedenkt myns Liefde in lyden vroet,

AI moetet lacy nu geſcheiden zyn.

Dam deeſe gelaeten ende woozden/en

was zijn Daderden Päoning mietweltebze

den ? daerom hp Floris metſchoone Wooz

den/ ende pzoper giften met ſchoone ſtatie

te IHontorien ter ſchoole ſonde/daer hp

zoo feeſielphomtfangen wozd van den Her

toge Goras / ende van der Dzoubven

ZSiekte / ende ban haerder dogter. Ende

werden van Dzouwen Fibile in den ſchoo

len geept / daer ſeer veel Edele maegden

waren/ maer het was alniet/ wantWien

hp zag of wat hp hoo.de/hem glam al

tgoš in gepeius zijn ultverkoren. ZBlanche

fcur/ ſodathpdikwisſeer verſugte/en

de machte gzoot geklageer die beertienda

genten einde waren. Als nu den tpd vºn

de veertien dagen volhomen was / ende

hem Blanchefieur niet geſonden en werd/

zoo en wierde hp nog meer rouwºg/ende
zsygde datzp.dood ware/_zo dat hp mog

seten nog dzinkcn/ mog ſapen en konde

--

-

- -

e

-

mar wird gehee zieh. Als dat spnen

Kamerling ſag / ºntbsod hp haeſfelph

den Koning zpnen Dader/ die de läonin

inne tot henn heeft geroepen endezepde

BzGuwe/ tk eU weetmietwatraetmeton

- fe Zoon / Blanchefleur moet onshind

houden in haer lieſde met tooverpe/dat

weet ik we / want hp niemand dan bp

haer begeert te zijn.

Auzal ikfehaeſielpk doen haelen/ ende

Ä dooden/op dat hpſe dan vergeeten

g- --

dat is onwpslijk geſepd dat Blanchefleur

ons kind heeft betovert/ wantzp hemooſ

ºptermaten bemind/ want ſintter tpd dat

hp te Montorientzok/ ende heeftſe noot

bpden daggehad/ maer altoos in verſug

ten geweeſt / enden zware ppnen/ſoadt

zpmogeten nogdzinken en mag Aldus

behiedenſe Blanchefleur den pve / ſea

gende: Dp Heere/ het waergzoote zonte

en ſchanden./dat mcn zoo eenkinddooden

ſoude 3onder regtof reden/maer gp doet

beter dat gpſe in de Stadvan Aicheen doct

boeren / ende doetſe daer verkopen/ ende

van daer zaze wel vervoert worden/ dat

men daer mietmecraf vernemenenzal. Dej

3en raet dagte de läoning goet/ ende dede

tothem komen/ twee rpke kooplupden

ende ſepdehem hoeſe te Jaicheen teſten

moeſten/om aldaer

hopen: e welk de Kooplupdenhemloofden te docn. - bea

– -

- : 1

- - - -, . . ?

- 3i;

- - -

- - - - - - -

-

- -

. .
- - - -

-
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Doen ſepde de Koningime Heere

chefourte vers -

3.



Het derde Capittel.

Koning, ende trokken naar

Nichcen, daar zy Blanchefleur verkogten, aan de Admiraal vanBaby
lonien, dieſe in ſeer grooten weerden hielt, V-

Hoe de Koopluyden oorlof namen van den

= .. ,

.

– CEſe kooplupden boszſch?eeben/

hebben oozlof geuoncn aen den

Ä Ä Ä
- ZUn te ſcheepegegaen/ ſeP

ende na de ſtad JMicheen 7 daer doenter

tpd Vecl magtige kooplupden waeren.

JAU 300 Waren aldaer twee Hooplu den

upt vere Landen/ die Blanchefleur

„ben gekogt / en J?ooten ſchat b002 haec

gegeben/ dies de verkoopers bpde wa

ren / dat 3M 30 goed avontuur hadden/

want de kooplupden gaven voo Blan

chefleur t' Pöud Gauds / hondert

pont Silverg/hondert ſindalen Taken/

hondert roade mantels / hondert goede

eerden / ende dzie hondert Dogels: als

alchen/ Havíkken ende Sperwerß/en

de eenen kop van Goude/ boven macte

köſtelplt /dat diergelpke niet meerge

ſenen was. Deſen köp hadde Dulcanum

gemaekt / die daer op gewzogt hadde/

Ä Paris des ionings #Home ban (Tzoi

jen Helena pntſchaefte / ende hoe haer

jeb- -

* -

Iºan die Koning ſNDelamus volgdszeer

herbogen /ende Agamemnonkeen gºt

hey, vergaderde/ ende de Gziehen Cº

jenbelepden/ende hoe zy met ſoºnen de

Äuuren beſchooten /'ende hoe die Van

(Tzoijen van bſmen hunn verweerdºrn:

Ende op het dekſel van de hopſtond een

Dogel zo we gemaek:/dae hp leebende

ſcheen/ ende hadde in zyn klauwen eenen

Carbonkel/ die ſoo ſchoon ſcheen datter

genen kelder zo donker wag/hp ſou hm

berligt hebben/ ſo dat men alle ding daer

in had mogen ſien en kennen. JÄg dat

(Tzoijen verdiftrueert Wag/ bzagt Eneas

deſehop methem uptter Htad / die hp in

Lombardpen liet/ een zijner Amepen/

ende lief. Als deſe kooplupden 25lanche

fleur gebzagt hadden/zijn zP gereiſt tot

2Babplonien / daer ſpſe den Admirael

pzeſenteerden/ dieſe ſo welaenſtontdathp

ſe de Kooplicden afkogt/ende gafer vooy

tien werf # beel Gouds als ſp zwaer

was van Lichaem / dies de ºrz
f» - -



bpde waren ende bedankte, hen van den dood: Doen deede den Koning een koſte

Admirael/ ende namen_oozlof aºn hem. lijk Gzaf makcn/ van Pvoozen/ JPYar

Jºu zo bemerkten den Admirael we acn nieren äziſtalle / ende dacropleggende een

haer fileederen / Jeden ende ſchoonhepd/koſiciphen Sark / op den welkengemaekt

dat zy waſ van Edelen geſlagte/ zodat-waren twee Äpielphen kinderen van gou

vöor nam de oude gewoonte te be-de/ een gelijk Floris / ende het andere of

n/ ende haerte trouwen/ ende zijnleven hetBlanchefleur zijnder Amepen waer.

lang tet ecme wpve te houden/ende geen /- Ende eich hadde eene feer koſtepke

andermeer te bckennen. Ende dede haer - Kroome op het hooft/ in de Kroome van

bengen op dem JPaegden - Cooren / daer Floris ſtond eenen Carbonkel die des

zp van vijf-en-twintig Jºaegden / der - nagtsſooligten of’tdag was. Ende daer

welier Blanchefleur bevoolen Werd/te waren gemacht lange pppen/zoo ſpcel-

leeren endete tzooſten / Want 3P 30udeko- den dekinderent’ſanct/huſten endeomhel

teliuge käoninginne mogen Woºden/ van ſende malhanderen Ende als dem wind

al 't kipke. Als nu Blanchefleur haer cefſcerde/ dam ſtonden de hinderen ſtille/

dug alleene in vzceinde Lande in een ää- ende zagen op malkandcren/ ende boden

nner vand / werd zP zeer ſchºepende ende malkanderen dc bloemen / die zy in haer

klagende zeggende: GB Floris Lief: wie handen hielden/ ende dat ſcheen of 3p ge

heeftons geſchepden Kimmermeer eneevet hadden: Omeene der Tonhbzou

zalil uwer vergeten: want ſh wel weet/ wen en was zookaſielphen Gzaſnooptge

dat gy zowel als ik in dzühzijt ? Wannt gP maekt: want daer waren aengeſet koſte

mp mindet als uzelven. Dngelijk moeten lpke ſteemen / als ZHaphpren / Colcida

zu ſterven/ die öus dit gedaen hebben/ nien/ Amatiſieg/ Chopaſſen/ Hiacinten/

want nimmrmeer zal ik verbinden ſon- (Cozboiſen/ Jaſp?en/ Cziſoliten en Dia

der ü. CH mijn ſchoonſte lief. Du wilik manten. TBaer ſonden ooh Letteren aen

zwpgen van Bamchefleur ende Bertellen van geſlaegen Goud/º geſchºeven aldus:

voözt van den Koning cnde der Koningin-Än # Gzaf lept Blanchefleur die den

me/ ende der Kooplieden/die den Koning Jongeling oris heeft gemimt met ſigd

gaeven a het goote goed datº 3p vooz ger herten. Doen dede den koning gebe

ZBlanchefieür gekregen hadden, den elch opzjnÄ niemant andergen

- - - ſepde/ dan dat Blanchefleur dood wag.

Het vierde Capittel. Als alle dingen aldus gegdineert waren/

- zo deedenzpharen Soon HFlorisontbieden/

Hoe den Koning Venus na de des hp zeer blpde was Zende quam in

wederkomfte der Kooplieden een koſte- kosten tijd 'huis/daer hp 3pnet Pader

yk Graf dede maken, en den name ende Flèoeder minnejk goeten #
vºn Bachefleur, ende van de groo-vaegden najnLef Hancheſenr/cn

te dioefheyd van Floris. niemant en dozſte hemde waerhepd ſeg

- - gen/ endeterſiont liep hp ter kamerdaer
GE Äoſing was verbltjd oberÄ haer | Moeder bzaegde waer dat

-
teljhhebenvooz Blanchefºuer gekze- Blanchefſeur waer/dieÄ daer liet.

gen / maer.deÄ was bedzukt/ Doenzepde zp/ Floris mp dunkt iſt

ſeggende: Heere wp behoeven wel goeden gp mer mp Weide zepde Fors
j wat wp beſt docn ſullen/ aisons en doe niet mijnfieve bºouwe/maerwſſtſe

Ändkömt dät hp hem nieten quelle ter mp haeſiegk toepen Doenzelde devo

- - - - - ? - - - – we
* -

- -

---

- -

v - Y
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dedat zyniet wiſſe waerzpwaer/maer

mp is geheten tezeggen dät zB dgoden

begzaven. Doenwett Floris aheel ver

ſlägen van deſe wooden ende viel in on

magt/ dies de vzouwe ſeer verveert Wa

ende riep mct luider ſtemme/dat men al

't Hof doo hoo.de/waerom dat de Ko

ming metter läoninginne ſeerÄ
ÄÄ Ä bedzoeft z!jnde aß

er zagen feggen.

"Ä. een fozte tpd is Floris van der

- onmagt bektomen/ ende 3ePöe:

-

Zy

Die mu verbeeteren

Myn bope en Vreugt is gedaan»

d'“YNverſendelyke dood ſeergryſelyk,

Heeft myontſchaaktſeer dieffelyk,

Bla Chefleur, die myhielt ſtaande inmyn

jeugt, -

Nooit öögen loegen op my zo lieffelyk,

Nooit menſchen mont en Was my ZOO ge

rieffelyk,

Nooit herten droeg tot my waartzulken

deugt,
- -

was den Tooren mynder zielen

Vreugt, -

Haar by-zyn, haar minnelyke compag

11)C

Dagtj ter wereld de beſte melodie.

Ch mogte ik die tweede dood be

zweeren, .. -

Sweerden en Lancien ſoude ik gaan

veeren, -

- is met den ſlegten,

Van der dood ſparende Heeren nog kneg:
ten »

- -

Daar ik deerlyk om moet lammenteren,

1ken weet wat doen ofte ordonneeren,

Anders dan altyd klagen en kermen,

Nagte en dage in drukke zwermen,

Hopen ende verlangen doen elk een ver

blyden,

Na en hope ik niet t'allen tyden,

Allerley droefheid komt my beſtryden,

A ſie ik blydſchap 't is my een yden,

My dunkt eik ſoude wel druk met my

Ontfaan,

Q ongenadige dood, wat hebdybeſtaan?

Mynalderfiefſte hebdy genomen,

DaarOmen mag geen liévêr in 't hert ko

MEN ,

Q dood die my brengt weenen,

Waſſer in al deÄ gene,

Dan die ik hiel uit lief.de verkoren,

Z9 dogt u al de Wereld kleene, „

Dies ik my wel mag ſchryven alleene, -

QP dees Wereltongelukkige gebooren,

Och hadde ik do myn Ryk ende goet
Verlooren!

Ende Blanchefleur behouden, diemywel

bequam,
-

So mogt ik zeggen avoñtuure gaf ende
nam, * - -

-

Ons vriendelyke briewen ende Miffie

Ven, -

Die wy malkanderen toe mogte ſchry

ven,

Ik haar, ſymy aan 't herte mypende,

Die moeten eylaas nu verloorén blyven,

Daaren ſal geen vreugt meer af bekly

Ven»

Den ſtrüyk is weg, eer het bloeiſel is

rypende,

Myn her in bloede tranen is ſypende,
TegtEIla- / - - Om myn Lieflte die booven als ſchoosEnde Ä alderliefte Blanchefleur za- y

Was, -

Boven drie Godinne ſy de Kroon was, - -

Alwaart dat Venus, Juno ende Pallas,

Den appel myn eyſchten op dat pas,

Geen van dien, woud ik ſegeven,

Want de Liefſte myn druk genas,

Weet dat dien ſchoonſte was,

Die oft leefde ofnog mag leven,

schº » rykheiden wysheid, WerS

neven, - - -

Daar elk een Godinneafwas, dit's won-

dere, –

Dat had myn lief byzondere, O

-



Q moeder an alle Geden, wo weerden ,

Ceres die Godinne zyt van der eer den

Met Calteclen gekröont nau ſolaas,

Die ik nü alle droefheid moet heerden,

t Fy litty alſulke bloemen is weerden,

Den wormen als ſpys ende aas,

kroepe wrake, och armen Eylaas! ..

Mogt ik tegen dej appelleeren:

Die Goden ſouden mymya Lief weder

- - -

confenteeren. - -

O Än die Schip-lieden Gods yal

jant , -

Diede zielen voert in 't ander Lant,

Hebdyookóvergeſetmyn Liefſte ſchgone

Biddog dat Menös haarwyze beſtand,

Ende in alle gebreken haal ſtater hand,

Dat zy niet en kryge den loone,

Van Pluto den Koning van den helſchen

2_- gonde: 2 -

Wat zy ſonder toeven namyn bevroen,

Moelte haer haetelyk ſcheepe ſpoen.

-

) CDen nam.hem zijn JPoeder/, ende.

–leyde hem ten Have/daer zy ſepde

dat Blanchefleur in lag /'t welk hemſeer

ſchëone dogt. Ende als hp Las dat,

Blanchefleur in 't gºaf lag/f?eeg hp ſoo

g?ooten rotwe / dzie repſen hº daer in On

magt vict: as he pcder bºomen was?

gu hºlegge op 't gºäf/ en ſepde: G

35amchefºur hae heldpºpgººg

bwaren op een dag geboren tºſamenopge

boet/enzouden wpdanookinſet op eenen

dag t’ſamenvam deſer wereld ſchepden?

CD Ä ! nu hebdy mijn alleene geiaten

miji älderefté: D bittere dood hoe.

Weeden ſizaffe zyt dpdat gp doet ſchzep-,

jen die met özeugdeleben/ waerom bepd Gaf my tſbet woºrduyt haren, monde

gn/kömt mpöntypenofzampt

jf meemen/ende alſoo varen in 't blöei

ºde der 5äncefleurszielen zu
blöeinficns leeſt. #

#

Ärzahlgegdaenade.

EFSF

ende ſende/ dit dede maken Blanchefleur,

ende dit gaf my mijn uitverhooren agi

aeſt Vanhaer ſchepde/ gm dat lop haer

ende anſe liefde denken ſoude / als fidt
aenſage: JNuzp dp alleen mijn tooſ/

MW ſult np verloſſen ut deeſe weetedjer

ilt in ben/ ende ſep.de: -

AÄ welluſt, bläſehap ofte hopen

Die de Amoureuſengêeſtdedeñopen,

Is myoniſlopen, - .

Gelyk den Palink den ſteertontdekt, - -

Als’t Lichaam wil fterve 't yfis open,“
Zulkºveen föen komt daar in gedropen«

Dat Werd geſogen, es.

Zºpoſterark die 't herte breekt,
Wat yf geſtrekt in't grafgedekt,- “

t Boed al kout den Geeſt in vreden

Dat waar den menſch die myn verwekt,

Dusonbevlekt, herte en moide ſpreekt,

Komtdood, want al myn vreugt is jeden

Den trooſt vän alle lieden: te helpen

i, Äakt: : . . . . . . . . .

Blydſchap boven aardſche dingen,
Is my ontſchaakt,

Te regte mag ik wel misbaren,

Here en ruft niethebreckt, het wankt

By fantaſyen ongeraakt, hetzugt , het

« kraakt. - - - - - - - - -

Door kermen möct elklid bezwaren,

- -

Waar wegevaren, doch ikºt verklagen,

Iemand in Zekerheden,

Qch neen in kort u dagen ende jaren,

Komtdoor bezwaren, kömt zondér ſparen.

# cood, want alle myn vreugd is

–- yden - - - ------ i: 3.

Medecyne ende regt geſondé, - - - -

Tyd, wyle ende ſtondé. .

Haar aañſchyn was myn vreugt dikmaal,

Haaf by zyn was mynleyenskonde,

Haar minne gaf my de dood wonde,

ÄÄÄ - - -

em mogt Waldeerºn myn mis

- Die

-

A

l,

aaraſche *** -,
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Die puur myn vyf ſinnen ende leden gewongen: * Ende wäert dat hp ſo ter

Komt groot ende ſmal, vervaart nu al» dIod qlan / dewple wp geen kinderen

Komt dood, want alle myn vreugt is ºneer en hebben da1 hem wp zonden
leven. * ſzöoke ſchade# ſchanden hebben im on

ºdeſºoodenºhg.de## ſe Landen. Täus ſegt de Heere wat beſt

en ſoudeſehen ſelven fü’t herte ge- gedaeris Doen ſeyde de Coning/ ſegt

ſtiken hebbe, naer.de Coninginne zyn hen dat hºhen Verblydewantzin Arme

Yaoeder werd dit gewäer/ ende wzong Blanchefeir nogin?t leven is. Alduss

m de gºiffie uitter band/ ende ſeyde: zu van den Koning geſchepden/ende tot

Joe zy dp dus verdood in uwer minnen/ Floris haeren Sone gekömen/ ende mam

dat gy u zeiben dood ſoo en moogdp by heinalleen / ſeggende; en wilt niet meer

2Blanchefleur in 't bloem eñde Paradys weelen: iii ſalu de wºerheyd ſeggen van

niet kommen/maer ſult moetenwoonemet u Lief; wämt zy en is in het ſaf niet.

gzooter Pjneende ſinertedger Chisbe en Ende zy deeden den Sark af necnnen/

Paramus oder zpu/ die daer op mal- maerwp neenden dat gp.de liefde’theur

fiander met gzooter toztienten gewo?pen waert ſoudet h Ä UW

W02dell. - . . . . . ſinmengen eens tonings EBogter ſoud

Baer zy malkanderen ſoeken omtrooſt gelepd hebben/t we wp lieber gehad

- te hebben 7 ende nimmermeer en zullen zy hadden/ dan dat gp 2Hlanchefleurten wp

den lieventzöoſ gewinnen, ve zaud nennen die onkdel is en Kerſten/

Aldus mpn liebe Kind weeſt mute vzee- ſoude u Pader Blanchefleur gedood

den/ ik weet nog zulke konſten dat iñze hebben/ maer iſt hieldeſe tenleven. Doen

weder lebendig zal maken. debehpze met twee koopluiden verkoopen

Metdien is 3p tot den Koning haeren in vzeende, Äpken voo! ſeer koſtelijke

Heere gehomen ſeer vertſaegt/ende ſepde: ſchatten. Als Floris in 'tgzafnieten vant

- Ä ÄÄÄ ÄÄ Ä Ä ſeer verblijd Ä Ä -

et hier de Effi daer hp hem ſelben hennimmermeer te ru Of WP „ZO *

meede ſoude gebootÄ 7 en hadde ſijn CefgevondenÄÄ
ikſe hem niet onverſiencljch uitterhand lpde. : e

R

Het vyfde Capittel. -

« * - - t. – * - : . ::

Hoe Floris Oorlok znam aan zyn Vaderende Moeder, ende dereyſe

aannam om Blanchefleur te ſoeken. -

ATs Floris mualde waerheydge-bloeñten, den daſ in dewelhemen haer
A # ging hpnaſºnen verlogten/Ä

Floris

- - - - -

?

-

*

Bäder endºſepde BaieruÄ poyd dierder willen weeder.

myº nu oozloffe geyenom Blanchefleur dan zy verkogt was had hpſe weder

te ſoeken/ want ik geen ruſe hebben en "veten te krijgen. Ende ſepde: “

al / Vooz al eer in haer en heb. mijn Soon büft bp mp/ ſalu beſtel

Doen wierd den Koning bedzoeft/ ", len een ſchoon wijf van enstag,
- 2. -

X - - -
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die meteren deutsöne dagen mag:

TDoen ſepde Floris/alzoniet untjnliede

Heereen Pader/daeren leeft geen Dzouwe

- ,

-

werten Scharlaien/ende de andere vier

ſullen dzagen bomtwerk / wit ende graen.

Ende tot de JWHuilen ſukdp my doen tien

ter weerelt die ih beminne dan Blanche- bploopers / „ ende dan fuldp mp geeven.

feur/daeron ſäl tu believen mpnoozlof tuvaelf Schilt-linegten die mp bewaeren /

te geben. TDoen ſpzak de koning / dewijl

gp immers wegreiſen wilt/ ſdſal ihuge

benal wat u van noden ſalzijn/van Kle

deren / Peerden/ Knegten ende Geld

WBaerop Floriß antwooz.de/ Heer Ba

der het dunkt mp beſt / dat ik reize gejlt

een Koopman die koopen ende berkopen

wil: twaef JWHuplen zullem vooz mp gaen

ende dzie ſalmen laden methaeden/andere

dzie met gemunte penningen/ mog twee

net gab Kleidern van Kºpe/Fn

-.

ende ecn van uwen Dzoffaten/- ende eenen

Itamerling die frer wps is/ ende ooh de

twee. Äoop-lupden die haer verkogten /

war die ſee bëſt zullen Weten waerſp ſe
Mogten 30eken- „

- iſt dan dat ikſe binden/ ende met

ſchatten hopen mag/ dan ſalik untbieden.

ende dan blpdeljk wederkeeren te landen.

Als Florus nu aldus geſpzoken hadde

Werd zijn Bäder zeer wenende / ende dede

berepon a da bp begºerde/gaf beme:
„--



nen tellenaer met kefelpken geſnyde ſer

rpheph crcierd. -

Gp deſe tellenaer deede hp zyme SOne

fitten/ ende dede hem twee vergulde ſpoo

ren aen doen. TDocn gaf henn zijn inoe

der cenen gouden rink met eene ſicen daer

3p wonderen afzepde/ en beval hem dat

hu den altoos bp hem houden foude.

MDant / zoo lange als gm den Fink obcru

hebt /zoo en durf. hp niet ſogen vooz

bceſten/ vooz water/ mog Voo? vtlur / ken

mag nict beſchadigen man / mog Wapen;

ende die deſen Fink bp hem heeft / zal

binden dat hp zoeht in geſtadighepd. TBoe

mam Floris den änk ende ſtak hemaen

zpnen vinger ende bedankte zijn Noeder

dan ſoo.gzooter giften. Dus heeft Flo

ris ten laeften oozlof genoomen / daer

te dzoefhpd om bedzeeven werd/ be

Ä bam zijn Pader en IWHoeder / die

hern umet bcdzukter Herten /, dzernael

kuſten: want ſp meenden henn nietmeerte

ſien/gelpk ook gebeurden/ wantzphem

daer ma mooit meer en ſagen:

Aldus vertrok Flors on Blanche

fleur te ſoeken / ende nam boo hem haer

te vinden / ofte altooß in eenſäennhepd te

„even/ ende niet weder tekeeren. Ende

cpgde met zijn geſelſchap nä Äſcheen/

„aer die Cooplupden met Blancheffeur

voeren/ alwaer 3P in ko?te tpd met goe

der avointUuren qualmen / ende namenher

berge tot eenen rpken JPan / daer van

alleg genoeg was tot hun behoef/zoo dat

p, daer goede cier maekten/ maer Flo

ris was al bezwaert/Pepnſende altyd op

zijn ſoete Lief/ ende ſat aen de tafel en

at/maer hp en wiſte mict of hp byood of

te vleeſchten monde ſtak/ ſoo dattet de

MBeerdimme gewaer wert/ einde ſep.de tot

haren JPan/ Beere ſiet gp miet hoedzoef

felpk dat deſen Jonk Heere ſit/ ende ſoa

diftwils verſugt / ſittende al in gepein

. All ſeggen zp dat het toopluden

# mp dankt datter andere ſahen zijn/

/

diezpzcellen. Ende de bouwe zeyde ober

ſuide tot Joris / Joult - Zecie il heb

Wel gemerkt / dat gp alle decſe mäe

tpdt atk hebt gegeeten met zwaere ge

Pepnfcn/ want gp hebt zerr- tittel ber

teert ende gegeten: Ende en gehºltt niet

qualijk van weſen/ zeden ende nanieren

een zeer ſchoonen JPYaegct die niet lange

geleeden hier was / ende verſugte oöſt

dihwils zeer oun ſugte/ ende zy nocmden

haer Blanchefleur/ ende eens vermaen

den zphaer lief dienzp minden / en hiet

oris/ on den welken zy verkogt wert.

Als Floris Blanchef.eurg naem hoo.de

MOemen / zoo en gaf hp der Dzouwen

geen antwooz.de/zoo vol werShem zijn

gemocd/dat hynieten wiſi wathem was.

Doen hp nu tot henn zeven gekomen wäg

derde hp langen een ſchoone“ vergulden

kop / ende ſepge tot der Dzouwen / deſern

JAap gebe ik u/om dat gp mp hebtgeſeid

de eerfte nieuwe maereban Blanche

fleur: want ik mieten wiſt waer ik ſe ſoe

ken ſoude. JAuſalik ſevolgentot Babplö

mien / alWaer gp fegt datſe getroliken

is/ de UDaerdinne bedankte HFloris van

der Glften / ende Floriß huurde een

Schip om.na Babylonien te varen en

beſielden al zijn goed ende knegten daer

in/ ende zeilden ſo lange dat 3p quamen

V002 een Stad gehcetcy Blandus. En

de als 3p in de Stad gekomen waren ſº

gingen 3p ter Herbergen bp een Äphen

Dan / aldaer ſp wel getzacteert wierde.

### ter Ä geſtÄ 300.

ſº hp ºl en fantaſcerdeu/ Peinſende ogZUI1. Tief. – . . . ſ : op.

't Welk de Weert niet kende/ zelde

Sonk-Beer/ waerom en macht gp geen

o. Ä j# TD
Daer Floris zweeg ſtilie: TDoen ſepdc

de WBeerd tot hem/Jonk-Heer iſt moetu

Wat verteilen. om de fantaſie te verdºp

ben. t Äsgeleden eenen kleinen tpd/dat

hier Kooplieden "# eenen nggt/ die

- - 3 F -



-

-

ik mepnde dat upt Spangen quamen/

Lide bzagten Ikethen eenen Jouk-bzou

We die u Wel gclpk was / die bangzoo

- te rouwe niet en mogte ceten nogte dzin

ken / ende die bp haer zaten nocmdeſe

Blanchefleur. TBoen ſep.de Floris, Leer

Weert/ weet gp daer net meer afte ſpze

ken / waer zu heen wilde als zy van u

ſchepde. TDeWeerd ſepde Jonfi-Zeere / 3p

trohkcn Ma Babplonien.

EDoen nam: Floris een roden ſcharla

ken mankel/ ende cenſchoone JNap/ende

ſepde: Heer WPeert/ ncent de giften die

3pmu/ ende daer ſuldp Blanchefieur haer

bedWank geeve. - - - -

Des de UDaerd ſecr blpde Was/ ende

ſepde: God laet udpn Liefzonder ſo?ge

Verkzpgen. Als ſp alle gegeeten hadden

ſoo gingen zu te riſie/ ende des mo?geng

wehte Florig zynen Kamerling / hem

bebeelende/ dat hp het ander geſelſchap

BP rOepen zoude/ op datzpook in’trepſen

Waren. TPoen gelepde henn de UBeerd

bUptende Stad op den regten pad/ zo

dat_3p qlamen aen een water Dat hiete

be Serie/daer een bzugge over lag/maer

gern herberge hier binnen voo mp/en
U002 Olfe Peetden.

TDoen ſepde de Mceſter/ Pecre ik heb

goede Herberge/maer de oofaeli datih

u aenſpzak / zal ikt u zeggen. -

Ten is boven een vierendeels jaerg niet

geeden / dat her een Jonkvouwe met

Mip dts over v0er / die Uzcer gelpk wag

ende die lieden noemdenfe Blanchefleur.

Als Floris dat van heu hoo.de/ geliet hp

hem blpden / endc fegde ; waer voer zº

doen 3p van u ſchepde/ Sonkheer ſoo iſt

vernomen hebbe/zoo bleef zp te Babp
lonien bitren. - - - - -

Ende Floris geliethem doen bpdelijkt;

Macr hp en gaf haer miet te kennen/ dat

hp om Blanchefleur daer was gehomen

ÄrÄ gedaenÄ
DUgg Florig met zUm geſelſchap dien

nagt gebleven bp den Elan ter Herber

ge/ ende des mo?gens bereiden zy hen

alleen om VCOgt te repfen/ doen bzaegde

JFloris den WPeert/ of hp geenen goeden

- Vziend em hadde te Babplonien binnen/

dieſe Zerbergen ſoude/ ende hem behul

# ende beradelpk zijn ſoude vooz zpmen

am dat hypeerde ende ander geed hadde/ wille

ſoo enmogte hp over de bzuggeriet. Soo

fond aender bzuggen een Cypzeſſen ſtok/

daer hinlt aen een Jºboorcn Poozn/ende

ſoa wie den Beermanhebben wilde / dien

blies op dat Hoozn want over het waeter

ſtont een plaetſe die hiet Montſolps. Soo

nam Floris den Hoozn/ ende bliegdatmen

# te Montſolps hoo.de/ ende de Peer

lieden quamen / ende laden haere Peer

ſcheepen/ ende de Meeſter quam met ee

neboot / ende namº Faris in de boot.

Als hp de Beeſer JFloris aldus bedzoeſt

ſag ſtaer/: ſpzak hp tot hem: Jonk

Peer waer wildp varen, ende wat ſoekt * - - . . ." .

gn in die Land. Doen ſyde Floris/gp

ſiet dat vºy zooplupden zijn/ wpſsuden -

geernte Baºlºenzº naertsºu . . . . .
ie ſpade om vordere repſen/ ende hebdp -, Joe

Üoenzepde den Waert/ ja l/maer

eer gp te Babplomien kommen zuit/ komt

CP aencen gzoot ende wpt water/ daer

geen bzusge oberleid / endedaer ſuldp vin

den eenen JBan aen de bzugge / die de

(Col entfangt van de geene die daer over

gaen willen / den zelven Man is mijn

gYoote vzient/ ende heeft binnen der Städ

hupſen en Logis/ daer hp uwel herber

gen zal / ende neemt mpnen Räng/ ende

geeft hem den tot een teeken/dat iñ u

2 Nenhem zende. - -

S



r

k

Het ſesde Capittel.

Höe Foris met zyn gezeſchap binnen

Babylonien quam - ende van den raad

die hem zynen Weerd gäf on Blan

chefleur te krygen. - - -

A Lºus is Floris van de Waerd ge
/\ ſchenden/ cide is b002middag op

er water gekonnen/ daer henn de WPecrd

geſepd hädde/ ende van den HWNau / ende -

gafhen den Ping die hp welkende. Ende

Floris ſendehen / alſoo als hemde WDeerd“

Jeſepd hadde ende die Ilºandede Floris

lepden met den zijnen ter Herberge totzij

nen Äupſe. -

Als Floris des anderen daegs ging

wamdelen / ende aenſag die gzoote mo

genthept van den Annirael: ende die -

ſterkhept van der Stad/ werd hn half

Deſperaet en misezooſtig / efde ſende tot

Hern ſeven: JA! ben iſt daer Blanche

fleur is wat batet mp nu / ik hesbe öls

wijspfien gedaen / dat ik ut mijns Da

dºrs Hijt reps.de. Ätz hadde welcen an

der Lief gefizegen/ het is beterdat ik we

Deran reiſe/ om alſo mijn zelvete zal

veeren. ÜBienkteme iſt hier die iſt mijn

ſiken vertzouwen derf: want wozdet den

Admirael gezepd/hpzal mp doen van

gen/ ende dooden SIk weet ook weldat

om alle het goud van den Landen / den

Adºnicael Blanchefleur niet wech cn fal

willen laten voeren / wat ſoeke ihdan

hier . In deeſe gepepnſenſtond Floris

tot dat de Weerd t'hups quam/ die hern

ſep.de / Bziend hoe ſtaet Op dus/mis

Ä5mt u pet aen de Herberge dat ik bete

ren mag. Deen Heere/maer Godlaet

mp zo lang leben / dat ik u der eeren dän

he dat gp mg doet. Maer ik ſozge dat ik

qualpk ſal kommen gekºpgen.

TBoen ſepde

een Jonkheere dieſe minde/ des zu dik-

den Beerd / laetons gaen - kooplieden/die 3e gekogt

mu ober maeltijd ſaten /

kein/ ende het Was den ſelben daer Bian

chefleur on verkagt wag/ daer hper

font aen ſag/ höe Paris Pelena ont

ſchackte. - - - -

Docn Werd hp zeer bcd2geft/ endezepde,

ſthen ſelven: Och oft mijn Godt gabe/

datik met mj Lief Blanchefieur weg

aren mogte wat bpder dagzoudem
dat zijn. lMet dienzoo liepenheim de tra

mcn over zijl Wangen / het welch die

UBeerdue Lºtars geaent) ernam/

eide ſepde tot haren ſº an Garis,
-

Ä## I,
Pº F Ä. -

FFÄ-PA
D - - "- -

E

-

- - -

sº.

ze. Jonkheere heeft luttel gegeten ende laet

oris hem. Wat Vertzooſten. *

Als de Cafel opgedaen was// zevde

daer is de WPacrt: Sonkheère/Ä
zeggen ende 0Penbaren Zonder zoºge wat

unmiskomt/ ende ik zau radenten bes

tein wat ik mag. Ende de Pyotwe

ſpzak: Heere zoo mp dunkt aen alle zijn

manieren en zeden die ik aen heum merkte/

dat Blancpefleur die hier in ons hups

was vpfeien dagen lang in grooter rouwe/

- dede Florišeenet!

Jºap halen/ ende dede die volwijn ſchen

ende klaegden dat zp verkogt was om -

wis deeriyh verſugte.

Ende den Admirael kogteſe

:::i

eten / ende na den eeten ſalik raed bin- Aicheenende woege het thºhbout

den mampn vermogente helpen. Als pé net Gout op: ?eron Peer"#

- -

ban die

-

Verlaet de Tafeloppemen/wandes



ſchoone Jonk - Heere moet een van weën nien / die de Stad ende de eeffen be

zjn der Zonk vzouwen WHzoeder / 'ofte waren / cnde cih van de Baronnen ofte

haer Lief. - ?eeren ig ſoo magig/ bat hp eenen ko

Doen hief Floris zijn Hooftop/ ende ning niet wphen en ſoude 7 dts dunkt

werd zcer verbpd / ende ſepde: mp dattet Ozoote ſotheld is / dat gp dit

Iüben haer Bºoeder .em niet haer beſtaen hebt. Ende ook in 't midden van

Lief: wp hebben eenen Pader en eenen deſer Stad ſtaet een koſtclijk flot, daer

Hºoeder/ ende hP begon in ZPm Sale te op zijn vier woningen/ ende op de bierde

verleeren. Doen ſepDe TParis/Jonfi- woming boven de hoogſte woomt Blanche

heere behaudelpk t'uwer eeren / ſegt de feur net zeven andere Jonfi-vzouwen/

wäerhepd / want UP zegt ende Weder- elft in ecue ſchoome Koſtelpke haenner/

ſegt uwoozden. Ende ff ſegu in der waer van de deuten van ebbenhout zijn

waerheid/ zijt gnom haer npegekomen gemaekt / dat nimmermeer en vezrot/

zoo hebdpÄ gedaen/ Want Wiſtet “nog net vupren verb?and/ ende de ven

den Admirael /.hp ſºude u dOen doden. ſteren 3pn van wel-rickende Mpzren

HeerÄ ik ſalude waerheid hout. Ende de deurenzinmetoude

ſeggen: Ik ben des Honigs Van Span- laſuer verciert / ende wonderlpke din

giens Doan/ ende hebbe länge Blanche- gen ſtaen daer aen gemaekt / ende om

feur geſogt die iny geſtolen was Sénde datter de Jonk vzouwen in woonen/

ſonder hacr en mag iſt nict even. Aldus zoo is ſe geheeten der Jonk - vzouwen

moet gp mp raed geven/dat ik ſe mag Toren. In 't midden van deſen SToren

verkypgen / ik ſalu weder loonen met ſtaet een Pplaer van Chziſtalle/ ende daer

zoo veel gelds als gp begert / walt k bp ſpzingt een fontepne tot ter hoogſter

moetze binnen een maend hebben/ofil venſteren / ende dandaeltſe, weder dooz

moet om harent wille ſterven. TBat ik condupten? ende aen de eerſte pplaer ſtaet

antwooz.de/ Jomh-heere dat waere ſcha- eenen gzaed daer de Äonkbzouwem af

de dat gy u pfverlooz / dooz de PDimme gaen in des Admiraels hamer/ daer hem

ban cenºr Pzouwe. Baer om haerte veertien dagen lang alle mozgen ende al

hypgen des weet lh geen raet want al-le avonde/ twee van deze Sonhyzouwen

wäet de wereld verſaemd/ ſo en ſoudmen dienen als hp opſtaet/ d'eene die houd de

den Admirael Blanchefleur niet nemen / dwaele / ende d’ander geeft hem WPater.

want hp is zoo magtig / dat hv hon-De Coo?en wagter is upttermaten ſel/

dert ende vpſtig äopingen ,ouder zijn ſo wie den SCoren gemaekte / ende hem

nagt heeft/ende de Stad van Babp- geen goede redenen zepde / wacrom hp

loniens wijd ende bzeed twutig mplen / daer quame / hp ſoude hem dooden: daer

eude de mueren ziju dift ende hoog ſeven- zijn nog ſeſtien namenſeer wzeede/ die de

tien ſtellingen / eidczpn van zulfen ſtof- Woomingen van den Cooren bewaren/ die

fe gemaeht/datter geen pſer op en mag noJ nagt mog dag en ſlapen. JAog is

winnen/ſoo dat ook die van binnen nie-daer een wonderijk ſuk dat waeragtig

mant en ontſien/daer zijn ooh koſtelijk is dat ſalik u vertellen.

in de muuren gemaekt die-endertig ſia-, Den Admiraelis gewoomelijk alle

epoozten / ende daer zpnook ſeven hon- jaer een WDijfte tzouwen/ endeten einde

dert de gosſeſCooreng die o0ptmenſch Van den Jare ontbied hp alle zyne Hee

ſag ne Coorrnshoudenfeeven hon-ren / Pzincen en koningen van zpnen

deft Feeren van de meeſen van Babplo-. Apke/ende als sp alle vergadertzjni #
- - L - - L

-

-

-

- -

-
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deede hp de B

-len/ en! DOet

- - - zagoed/ oſte

- men vind ’er beter alle het aar dog in

aft Bengber

> >

bzengen boo hem al

er hethsoft,af-ſläen Van

eenen Widder/oin dat'er niemant anders

bp en zoude ſlaPen- , *

Duš meet zijn Dzouwe die eere bekº

pen met een ſeer guoote rouwe en de doodt.

Als dit geſeptisza doethp.de on-ºº

wen beneden fiomen validen Lorenne

nen Baëmgaart / daarlotten de Jonº

bzouwen alle bedzuht: WPant niemanden

begeert d'eere on honingime te zijn/om

de doodt dieſe verwagten na da Saar:

Schoone nuren zijnom decſe 2Boomgaert -

: gemgekt van Goudeen van Laſuercº/

cnnen vind geen vzuchten

defen Boomgaert Daer waſ /

PaneelÄ / JNagelen/Hauſcaten/

JMAuſcaten-bloemen / ende het iſſer genoe

gelhk van zoeten reuke/ geſangen cn alle

lieffelijke bloemen/ dat een menſchehen

dunkfte weſen in het Aardſche Pazadjß.

In Ät: midden van deÄ #
een Fontein daer boven een boom die al

# bloept/daer Bloemei op ſtaen van

veelerlepe vzugten ende azo ſchieljk als

deblom valt/ of daer afgeplukt woºd/

zo rasjs 'erÄÄmt
TER I Tael Kittel Nlet 3 -

- -Ä ende Ä

moèten de Jonkvouwen daer paſſeeren/

bpſonder voo bpdefontepnen/ende

# y daer paſſeeren die maegt zijn/ſoo

jft dat water van der HFonteilen ſchoon

endehlaer / ende die mag met blijd

ſchappen fieeren. Ende kontdaer pe

miant booz.bp./ºde geen naegte/

öÄolaer endede Äe
root als een bloet/ ende dan döer den Ad

- inirael de Jonk-BYouWcnÄ.Ä
CPT ſt&e

onder den boom, die daerbeb

3s.

2O dat die bloeme valt/Föienee

Ä
Ende dieſe WÄrn

4 A

metern Foºtse-r-- sº es sº- --sºr

–

- -

>

-

repmdeban den ſäke biet. hpſe ſetben.

EndeÄ
bzouwen die bp meeſt zemind/ daer doet

met Cobcrpe der bloemcu op vallan.

ſchoPne Jonk-heer iken weet geene

föawps/die hier toeraedgevenſoude/dae

LF Blatſchefleirmoogt verktpgen want

log binnen een der maentzal den Admi

rael zijne Beeren onbieden am de Feeſte

ke houden van zünder bztploft en dan ſul

len alle de Jonkvzouwen vooz help inde

boomgaert komenen ſo ik gehoot hebbe/

Po bemind hp Blamſfleur ſooſeer on

hoonheid dat hpſe trouwen ſal/en

Udenſe zijn leben lang Uoo! hem/ einde

den Admirael Dunkt den dagh te lang.

Och lieve Heer WBeerd ſepde Floris/ geeft

mp racd wat ihbeſt mag doen/ofikſe

openbaerljh Wilepſſchen/maer wat

epde vog: haeren ſalmijn mietpijnen/ſoo

VePre als 3P ?t Vermeemen mag / want it

weet weiſſpen ſaldan koteſk de dood

reſpeuren Ägºnºpº/ ende dan
haer zie Komen bp demjne/bioemfie

leſenſn't aerdſche Paradps/endaer fin

Ädam bipven onſe geneugte hante

renºoenzepde Dars/ Soikheere ik

# geven den beſten raet/gpſultmo?gen

sÄ Ä ende beſien den Cooren

mietvoetet meeten. . . . .

Ä de Cooren wagter u bzagen

met felle wooden/ wat spºdaerte den

hebt, dan antwoºd henn ſoeteljk ende

Ä kot hem / dat gp geerne in u Land

ſüllten Cooren ſoud doen maken. Ende

S

*

als hp . en ſpzeeken zal van D.

Ä. hp 3 Ä
SOC

ſpeeld/ºmäer

Wnt

Ä ſoo lief als gºu zeven

kenniſſe metumaken7end

ſauÄ te ſpeelenhÄ #
want hp dat geerne d

nietinin damom hondert Bpſamten/Tende

gP/..ſoo geeft jn geld weder

hebt: ente komt deſ anderen we

# Äſeterme Ä-ÄÄ
sº derIn der "F hondºrt *- -- Ä



engerbethen a -erger watapbañhem weder Mohen ſonde/ t wenken For

winnen zult/ende ubpſet geld daer toe; belasf.de/en zödede hp/en Ä
maeruwen Haremſe nettenſpeele/hp bpſanten teſpeelen/maer Fors won't

ahem begeeren als hºhen ſet ºath engafhem weder als hpte vorengedaen

daer voo welſbude willen geben dupſent / waer af de Wagter mog bpder

mark Gouds, maer a ſilthenn die niet was/em ſeide dathy tot zunendienſte j

berkopen - wog en/„naer bieden reid waert/had hr zijnder vandoen Git

hem den ºap teſenen/ende dat hp was Florisaengenäem omte hooren,7

hem banu in v. happe neemt/endeÄ hp dooz hemÄ
dan ſah Henſelben Penſen hoehnu verkrügen van Blanchefieur. TDes

dit geſchenk zamogen ergelden/ ende derden daegs hebbenzpweeder geſpeelt/

dan ſal hp uten teſten alle Tzouween dat beloopende vier höndert goudebpſºn

anſehapºeeren/ende helpen u alſo en maer den Wager verloor weder

upt uwen aſe. ÄÄ Ä - Ä
- - - - T : lor / L - ehn

"Het es cºrne. - weder zi#Ä toe zijn.

Äs- „. . . . . . . . . . . . epgen Held. MBaeromme den Bagier

Hoe Floris, het Schaakſpel ſpeelde Äs was enepdehem te zijnderer

met den Wagter, ende höe Flóris den bergenten eten. Endloris hadde methem

Wagter omkogt, ende trouwe dede geb?agt ÄÄ Pop die de

zweëren om by Blanchefleur te komen. Ägreeºn ÄgÄ -

uss aden Es ––º- ÄÄÄ
-Äs is Floris naden Cooxen gezeden hp zouder Äegenſette dºpentºart

DÄÄ- GETTCC 2, N 2 - *T -- - -

ÄÄÄ geviele dat ik uwer van doen hadde/ endede hf dieR geſen/ of hp wert - - - - - -

melijk van den Ätoegeſp Äp my helpenmogt/ende ik u den kop
- - Ärj jvenſoudjmpbehulpigzijn De WHagter

ÄÄÄ#der war, ºa Fºrº werdbeºangen net gierigh Ä º

je jÄt“de echter weite öefdehemtzanw/ waerin zittria

ÄÄÄ # # ÄÄÄÄ
woude ſpeelen met den Zºchaahſpel on # ÄdesÄr.
denjdie koſtendat, Forsconſentºerde Ä ÄÄ
TBoen vzaegde de WPächter/om hoevee bei º", gerne."

hp ſpeelen wilde/ Florisſt Ä Ärºeters
ºfaten Ärº, Ä ien Äth # endwme De

een Waren Schaeffpel: Ende Ä

nen teſpeelm ſeer ſubºpl naer Ä

wan 't ſpel / des de Wachtertoongºle # * -

inhemſelben Hoendogt # Ä - -

ſ“ . . nſerendete ºn a



/

-

-

- teleolbzeugen/ſoo zuldp keerentotdenders ban Blanchefleur ende bzachtenſe boo?-

# den dage nuwe Herberge want dan is Claris. Peure/ende ſepd º Jonkvzot-,

Ä den eerſien dag van Haep dan ſaidoen ºe Blanchefºur/ºpeſen beek U Ä

Äſoeken de eerſen blaenen die menbinden. Ägter geſondeº ººe. Car

Ähan ende ſä de Blancheteºrºwer-ÄÄÄÄÄ
eh. ÄÄÄÄÄÄ iMapen nie.Ä

ozve / eM PUL epºcepheydat hºdden naer ſº gegen danktebene.

º ihu daer wu metten habe der ſchoonder Ä / ende naheenLiöſe die

- Blameheffeur ſenden ſalop den Tooren hºrgenoegde „Ä,

# daer ſpuu is. Als Floris den an den … meinde Florisdatt Blanchefieur

j Pagerhoade/Washp verºpd/ende ºa/º ſºg.tººÄÄ

Ä ist jeder Herbergen gegen „. ÄhaeºsÄ
Ä. Ende de Wagter dede ſoelen alle de hier mit ſoo dat alle deadere Sankvºo

Ä boemen denen binden ºoºte an die ºbſbºer ÄenÄdeº
Ä den Sonkvzouwente zenden/ende dei haer petsnisquam. A§d Faris

j ÄºÄ hGozde viel hp neder/ ende ſp dekten hem

Äoſeeººperpenhpººchee. Äºe/ºhe Äon.

Ä leiden wilde met Fors/ als bp belooſtºnſ/hºººººººººr bºr

Ä hadde: ºagºſeggenºmenen amereºe
d : : jº minde/ die uit Äpangen was/ ende

2 : Het achtſte Capittel. . .dat.Ä heln?

Ä „ „ . . . . . . . . . . . . .ºn # Pepnšde ſp dat hp hier in pze-,

Ä Hoe Floris met den korvevo bloeſſent geſºrden was ende ſejºe tot denau

j : men op de Toren gedragºn was.:: dere Sankvzouwen al lachgende / „dat

- - - , . . . " een Pozſel npt debloemen qugme in haer
ſº - - - -

4 Cßnlude - De ekommen was aengeſägte/zNodat zP verbºert Wert;en- .

# A daerÄ ; deen konde. Ä erroe

er = roode Purperengekleed/ als hen: Pen ende de Jonk vzouwen zijjſk we

ºp MDagter geheeten hadde/omdathy in een kamer gegaen.Ä -

deroode ºder gepºſube om dat dat Florshadde als bat deeſe Ionſ

g den Honºvgouwen hemmin ſoudenidee- bzouwe Claris wiſ/die-een der Herto

ren. Ende doe nam den Wagter eenen gen TBogter han Almangien was,

# ofbºznamerºehneede ſchºne Äheſeuren Claris
e risinſittenen de Wagefeldezeneaue waeren gzoote geſpillen/ dat de een den

Laaſenºopzrhºdadade eben anderen tºos hinnemoothlaegden
bloennen der ielanden ſºg eidesſpºdienden bey te-gader den Idmil

- Ä - Ä Ä # des inozgens en desÄ dej

Ä Ä Ägt. Ägt.ht .aeter, den der - /

#

4 deſegt endehäer affierenſöndenbman
L *** - * -

# Ä. * E

### endedºme ºthaer deure#
h

ºdé böennet Böher. ink net zenſarteme.de/ende

ende ſepden dat zv neºwaderder lag tot Blanc Ä
- nien droegen/ maer ſº miſen den deux GmFFFFF -

-

- -



> /
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ſepde: Blanchefieur gaettnet mp/kſalit | Ooen ſprah Claris/laetſaenurklagen

taten ziem ſulfie bloemen/ſk weet wel op - bid ik u/ende doo? Floris minteÄ
en ſaegt geen lieber bºemen dan die met up gëet/ enſethºde ſchoon die bloe-

n. Doen ſepde zy lieve Clarisi heb men zijn Doe ſtont Blanchtfeur open

n mijn herte 3o beeldzuks dat ik na de ging debloemenbeſenende Florishoo

geon bloemen en vzageºmdatik ſo erredewelÄ /en wiſle doe wel :

ban mijn lief ben/enden ÄdÄ Ner ſi . . .

ump/ want gwoo We weet dat is gºod Boe rechtede-hºhen op/ende ſºzong

te dzaefhepdÄ TDén Admirael uyt de-hoſvenetten Wooſenhoes op het

mepnt my mog in defen maend ten wpbe hsoft/ende Blanchefieur wert hemken- .

te nemen7 mar dat zweere ik hp en zal. mende/ ende hy haer ook/ en bleben beide

Gch Floris lief dat waere gºodte over-ſtom ſtaen van liefde dat ſp een wood

daet/ ende fifa een ooſake ſoeken/ dat net ſpeeken en konden/ ende liepen al

hp mp haeftºerſaen 3a/mag fhem zwgende mal anderen emhelfenden
anders mietontgaen. „ . . . , de huſende weeen upre langten leſen

sº hjejn jfte verliefen/dan jejjdende Saj
oris mime afte gaen/ ende ſepde: ſepde. G Claris/ dit is mjn lief min

d - « - - der ſicle kzagt/wayntzooſt mijn toever

Verdrietelyketydalletydendeblank, laet. TDoen baden ſp Claris alle bepden/

- Alle u geblank, is droefheids ſank: dat zp.de minne nieten wilde ſchepdenf

Wanneer ik zyn trooſtelykaanſchynblank moguitbzengen wamt Dan ſöuden wp

Aldus derven moet, . moeten ſerven. Claris antwooz.de/ei

Ikvinde my laey verſtant, verkrankt, hebgeem ſogen van mp/want it ſalhel

In 't Lyden trank, ſonder loon of dank: penaldaerik kam Pan omſer bepden ee

Des däags hondert werven. !: ten en wijn/daer ſullen ondet ong.

Ik verderve, als gebrooken ſcherven, 3. dzién af leven ende altoºsſuldp mpg

Want zyn verlangen wilt my ont-erven, trouwe vinden. Doenſcheid IPvan Cla

In droefheden kerven, rsen gingen tºſamen in Blancheſlaune

Myj Liefeerbaar, ätner ſtºpºer beºen/he
ElkÄ wel ſeven jaar. . . net een koſtelijk keet gewagt met Gous

Alſe kalde Äs . . . t defidaerz malkander ſp?aken an veele:

Vjäén Princen, ſteken, troigieren - abonnunen die hengeſchiet Wººſnt dat
Hjöken Standaarden en bänieren, ſº in handeren Äºre hadº, En:

Tj jbréngen, Florisſey.de Diefºthe boo2 u.
Alſ ſie jkſblääs endévreugdhanteren; ... geledenfdtchel ºejie jk ſolä Ä Ärz
Daär déº blööfeñcts wangskens ſoet als

m Är aerºse i &#Ä Glt99 Ä
t fachgerºde G goedertierens - bpde maer atºosdºk enºl

ÄÄÄÄoorik härß n klirgêng. g:- A- - -... - . -

Än Äºsº häºlºgmet
Hoet Vejsgehingen. ... ºººººÄ
Ä uyt geſotän vöör alledingen, ... ... geº Ä haer han Wgt gºoser

oy Pjnezézwan; ÄÄ
F. jke dualvayvº ſeven aar. .) In “º iº-i ſº fit \fºgraz äbe

ei 9 -

* -



: De Jonfibouwe Cars had ozoote

ſozgedät haer mimte ſoude.openbaer wer

den ende hadde hungaerne geholpen ge

lijk ofte haer ſelfs hadde geweeſt/ ſpaten

endzonken t’ſännen dattsr d'andere Jonk

bzouwen miet afen, wiſſen. Deeſe twee

geleven hadden ſo gzoote vzeugddatzp
er berelt niet äldersen begeerden darr

bpÄn. zjn/badbethenmo- ºde

geng LR. „. . . . .

Äaer lacy neen 't: want de abanture

berkieerde köztelingen hun blijoſchap in

gzoote dzuk: wanthet gebieleens op cene

mozgenſtond /dat Clariß ſag dat het

ſchoon dag wag/ende Wlerd verbaerten

icPr: Tot Ächefleur ende omtdektenſe

er ſeide haer dat'etlaet was/en Blanche

fleur ſepde: ik home/ ende met die viel

zy weeder in ſlaep/ ende Claris liepter

ſondter fonteinen/ende mam Watec in

haer bekken/en ging afverhaer booºha

ren Heere/ de Admirael nttepnden haer

te bindet met de düwaelen bereid.

:: Ende als den Admirael Blanchefleur

mieten verwonderdehp hem. Ende

vzaegde Claris waerzp, was.

º Doen antwooz.de Claris Heere

hecvetivgozu gebeden/ Datu de Gooden

lange willen laten leben meteereº/ (ende

go bleef zv nog ſlapen) däer de Adniirael

wel in te vzede wag/ ende ſep.de; datis

weteengoed werk/ met regt zoo mag zp

wel mijn wijf 3pn . .

ÄÄer deſ anderen daegszontſ zonk

jejjwjjj
dage. - Ende 3p riep Blamchefleur endé

tſe opſtaenzp ſoude in Watergêenen

25lauchefleur zepdeſa; maer met dien

dwang Floris haertothemwaertzpm Lief/

ende hp onhesdenſe ſo lange datſe werder

in ſlape, viel. - Ende Clarishad Water

gehaeltnern gºude beºien/GZP

ºboBºhfeurs#

- ſo hebet

alden ragt in haer boeken geleſen / ende

-

zp"tmietenhooz.de/dns meende Caris dat

3p voo?gegaen Was/ endeÄ Ineitl

de ſelbe lange te Toepen/ ende zy liep hae- -

ſtelijk totharen heeren den Admirael7 en

Blanchefleur en was daer niet. TDies den

Admirael vzaegde: Waer Blanchefleur

bleef. Claris antwoodehem / Genade/

ſk ging vooz bphaer kameren riepe/ende

epde zu ſoude voot bp mp daer zijn. Als

den Admirael dit hoode verwonderde hp

hennenderiep zijnen Kamerling / ende ſep

de: Gaetenbeſietwaer Blanchefleur blijft/

ende laetfe tot mphomen/ cnde detamer

ling wiſſe niet dat Clarisbeneden was. So

liep de kamerling opWaert/ ende quam in

haren kamer / die ſeer klaer was ban den

dierbaren ſteemen/ ende zag een rijkelſkt

bedde/ ende van daer Blanchefleur bp

Floriß legge/ ende mepnde dat het Cla

ris gewceſt was/ want Florishadderim

pel mog baert in zin aengeſgt/ ende daer

en was geen zo ſchoon Äoikbzouwe van

aengeſigte imme. zonder Blanchefleur/alg

Floris was. Als de kamerling de twee

dus minnelijf zag leggen ſlapen / jam

merde hem dat hpſe ſoude wekken/ ende

keerde wederom tot zijnen Heere en zijde

dat Blanchefleur en Claris lagenen

ſiepen/ 3a mimelyjk in mallanders ar

Ä dat hemdeerde dathyºſe wekken

ſoUde. .“ - - – . . .

„Dit hao de Claris beneeden/ ende de “

Admirael ontſtalt ſeer vzceſlpk in zijnaen

Ä Van, ÄsÄ.# dat

er pemaut met - - rhoolen

minuveeade: - i. :: ..

“: „Het negende Capittel. . .“

Hoe den Admirael Floris ende Blanche

fleur wilde doen doodeÄ

% grafie verkriegen. V. - -
3 - - - - - - -

Ä räer langet mit



deſe Tonk-bzonſwef want op hebt geſco

gen/ Claris ſtaether. Ende hp ende de

Ätatuerling gingen boven in Blanchefleurs

Ptanter / ende daer dede den Admirael de

benſeren opdoen/ ſo dat de ligten dagdaer

in ſcheen/ ende gink tot et bedde methet

zwaert in de hant/daer bepdgºſlapen

devant/en den Admſäe ſont öoen in

gzooter ſozgen/ waithem twfjffelde of hp

een Jongeling Gfte Joºk-vzouwe was

want Floris ſo ſchoon van aenſigt was.

Docn rieg hp zijne kanterling / ende dede

hin boxfteñontdcthen/docn ſag hpdattet

- een Jºan Was/ dies hp ſo tooznig was dat

hp mietſpjehen en konde. Docn verhief

hy zijn zweert ende wideriſe verſlaen/ des

zpipt hären ſaep oneſprongen ende fa

gem öoo! hunſtaende vreeelijke# 1net

een boten zweerde/doen entwhffelde hum

niet ofzy moeſien bepdeſcrven.

Ende ſagen op mal anderen bittern

Weenende. Doch ſpañ den Abmitaci/

wie zy dp ellendig tätijf/ende hoe waer

öp zo koenÄ leet te doen,

en bp mijn Liefteſ Ä ÄSuzuldp hier

u leben laten. JFloris ſpzakt tot den Admi

rael;ſeer wenende. Genadige Jeer/ defe

iſt die mptnint boven alle die nuevende

zijn ende ih haer weder: mooittn was ſo

geſtadige minne als wp hebben. Ende

Floris bad de Admirae dathy hun bep

de wilde laten levenende dat ſpmochten

kromen vooz zijn Heerenende Mannen

ende dat menſe met vomiſſe ombagt:

Docn gaf den Admirael reſpjt/ ende

lietſebzengen in zijn Saledaer nier ſoude

gaen Plepten om bepder Üf...

m beſeelle die elf Jaer

Ä dat den Admirael een wi

menſbude. So waren daer berg

demerſievanzjnHiſke/koningen/

togen / Gzaven / Baromuen-en andere

ÄtÄ ºtsen,

- F

gerſ

-

S - - --

F. geheeten ende ſepde

Är Ataminatarstrafe

*****sang

alle de Pplaeken waren van Chyſſigkle :

Ende Ä den Adn!Ä
'thoogle inde gebObdatelli ſoude ſpp

gen. Ende ſepde: Gp hecren hooting

nºp ende geeft vomtſſe / op dat gp dac

"Ända: Coeinſp Myn Wees

[1 T- --- Lft CMS/ el

die ik kogte metÄ en Woegfe

op tienbout zwaerder nict e Glg zu

was vän Michame/ ende hadde gedagt

Ä haer ſchoonhepd haerte nennent

pbe/ nº te behouden mtjn leeven

Nt..., . . .“ “L :

ÄDagen CU LM. CNQE MUHCb kſa

bevomde met eenen anderen / ende ſoudeſe

verſagen hebben/ maer ſpontſpzengen

uptharen ſlaep7 ende hebben ozooteilig

tegen mp misdaen im nöijn eigen Paleis.

IDu nutjn Heeren geeft hier af vonmigº

ſe datter eere zp. TBis alle die daer was

ren verweſenſeiter doodt / ende ſpden:

Peer Admirael / weckt uwenlaſter die

u gedaen ig. - - - - - - - -

ZSonimige ſepden /. datºmen ſe: ſoude

hangen/ andere dat menſe ſouderabza

ken/ andere dat menſermet Paerden van

enſoudetrekken, andere dat menſe ver

brandenſoude/ andere dat menſe in'twa

termet Izoote ſteenen ſonde verdzinken

Dusoodeelden zpat’ſamendatmens

ſe deerlijk martelen ſonde; ſº - * K.

Döei ſonddaer op_cen Toning Al

i F. P.

**t Ss gzoote ſehandenſat hierduédanis

Ä isinet ºdfºo minHeerey

ideelk Heeſt hier zyn vonniſſe der

WBoet Wºel endeiateteen voözcüdafbonniſ

ÄÄ

Ä#if 3:3 (2: Sº t Ä

V
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-

- -
-

-

---
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k
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TSaiſer / die ſepde: Heere daten pºſſe iſt beſtende dat Floris ſegge/hoehpapſöé

# want hebben zponſen Beere laſter -baſien Coren nagte kolnen/en bpzpner

jedaen7 zoo iſt welrecht dat menſe doo- Ämepen/opdat hp hem op een änderen

Fe / ſonder wederle / wgnt die eenen tijd mag wagten.

TGiefmet een Diefvinge/hp en zoude Asse ºdmirae hoo.de dat zijn Heere

met regt niet ten gedingen komen. Doen baden/werd hp zeve verblijdenzeide/dat

jedenfe den Admirael haelen/met twee hp 't doen ſoude/indien dat Florisſeggen

Sargianten dieſe bzagten/ geer bedzoeſt wilde hoehpdaer toe gekomen was LT

ende ſagen jammerlj op malkanderen de niemand sº gewaer ge . .

Teoen ſpzak Floris Heer Admirael/ iſt Heer ſeide Floris datenſat knietſeg

weet we'dat ik ſterven.moet/ aet doch geu wat ik daerom pde/ten zy dat gp’e

Blanchefieur leven: want de Schulden hern vergeeft/ die er mp toe hielp.

zjnmiſie/ eu laet aen mphet regt rer- Doe werd den Admirael mog gammer

golden worden, in Blanſifieursſteede. en zwoerdat hy't niet doenenſoudeom

IBant hadde ilz in deſen Coren niet ge- niemands wil / al Zoude ſpdaerom ſerven. -

weeſt/ inijn Tiefen waet niet gekomen Doen viel den Biſſchop den Admirael te

en het waare ſchande dat een äonings voeteen bad Heere vergecft hun alle die

Domie om mpſoide ſterben. TDoen ſei- Floris behulpig hcbben geweeſt/ uw Hee

de Floris neen Heere wilt my verſtaen ren begeeren dät op u: wantumag lüttel

en ſaetmijn Lief gaen. Zonder wife haer dood baten/ ende-laet Florisſeggen

fe gy zult bepde ſterben ſozak de Ada zijn avonture; want uwe herte ſa beter

mirasl/enkza . ſelf verſlaen/en hp bekommen taenhooren deze geſchiedeniſſe

man een bloot Swaert in zijn handen van Floris dan henn teſien ſerven; want

TDoew quam 25lanſſeur vooz gelobpen zy beide zö ſchoon zijn van alle leden/al

ende bood haeren hals/ als Floris dat men ergens in 't WLand twce zaudenogen

ſag/ weende hp en quam gelopen/endt binden. TBoen riepen de Heerena teſamen

tröhſe achterwaerts/, ende ſepde: Sp ke Vergeeft hea de misdaed/ ende ver

gotidenÄ alle ſchande ſpzeelten die jôozt dag uwes Peeren bede. - -

ºt ziem/dewijt fk een Man ben/dcier- Doen liethen den ASmirael geraden

ein en zuldp vooz mºniet ſterben/eude, ende wilde miettegen heuleden zijn ende

Floris reihte zijnen hag/ hpwas ge- vergaf Floris en Blanchefºur alie haer

reed Doe geep hem 25lanchefleur aen migdaden ende ſchuld cn alle den geenen

zjn kleed ende tzok hernagter uit ende die hen behupelijfihaddem geweeſt/des die

ilep voo: hem ende rephte den hals/dat twee Gelieven ſecr verbijd waren Ende

gebeurde angen tjd/ en el wildet eerft Jöris vertelte in de tegenwoodigheidvan

ſerven. Als dit alle de Beeren ſagen alle die leeren de geſchiedenſſe, die hun

worden zu weenende endet regencams beide geſchied was/ van die tijddatzpge

paſielo zeer. dat den Admirae ſelve booren waren/toter tpd dat ſº gevon

compasſie had/en weenende liet bphet den waren van den Admirael in den Co

zwaerdupt zijnder hand vallen. Doe ren/ dies zy.hen alle verwonderden.

uam daer een Hertog die hun lebepzeer & Ma dat Floris zijn ſpzake volepnthad

begeerde/ ende ſeide in 'tgemeer:mp.de / ging ht tot den Admiraelen biehen

Ä dat het beſte waer/ ende mijns te voete/ ende bad hem datÄ
Heeren eer dat hp hun bepde haer if Blanchefleur weder geven wilde daer hp

ave; wat zalonzen Heere helpen / als zoo veel om geleedeñ en gedaen hadde/

Ä dunkt my want hp zede; I en zeudezender Ä

/



hiet leben konnen/erde wier lieber dood

dan ſonder haerte zijn... Doe mam den

Admirael (om zijn Edelheid te betoonen)

JFloris bp der hand / ende dede hern ſitten

ncſfens zijn zHde/ ende hp kuſtenhemende

manze ook bp der hand/en ſepde Dzient

hier gevcnik u Äonk-vzouwe cnde be

beeſe u voozt/endegeveu beide u leven.

Doen vielen ſp bepdete voete/ ende de

Admirael namſe mimelijk op en Huſten

ſe/ ende hp. ſloeg: JFlorig lädder naer.de

manere des Lands. * -

T

Het laatſte Capittel.

Hoe den Admiraal Claris (een Dogter

van Almagien, ) ende Floris en Blan

cheſleur trouwt.:

- -

. . .

A ls nu alledingenten beſte gekommen

waren/zo werd daer gzootePom

pende feeſte berepd. Want den Admirael

dede Claris met gzoote triumphe lepden

ten JWRotficr/daer hpſe tgouwde mct 030

ter eeren/en deedſe ktoninginnekzoo

voo alle de Heeren ende Benaoten / e
wildeſe behoudenal zijn leben lang. En

Blanchefieur wertochter ſelber terken

Ä daerſe HFloristzouwde met gzo

te blpdſchappen; ende daer werd gºoote

Bzuploft gehouden/ende de Admiraelſat

in de hoogſie ſtede/ ende bp hem zijn zo

mingime Claris; eude daer na dede hp bp

hem ſitten Floris ende Blanchefleur/en

de daer na die andere Heeren/elk nazijn

ſtaet. Daer hielt nen gzoote lofen blijd

-

- ſehap/ van Coznopen7 ſehen/ſingen/ Pz

- - - T

- - - - - - - E Y N

-

" . . . . . . . . . . .?

. . . . . . . . . . . .

e ": .. . - -e“.

- Weerte maeken danhn t’hup

ſpzingen / eiſde niemigerlep meiſpken- ſpel

ende.de ſeeſte duurdenmenigen dag. we
Binnen deeſerfeeſte zijn darr gefloomren

Ambaſſaten upº Spangen/ ende ſepden

daer ºpenbaertiſh voo alte Heeren/ hde

Floris Pader gnde JWRoeder geſtozven wa

enende hce dat alle dat Landin tria

atie bas/om zijnder doolhuge wille. AEg

Floris deeſe zaten verſtaenbad ſowasht

ſeer bedzoeft 4 en verſogt de Admiraefen

zjrten Verlof/ 't weik den Admirac niec

geerne en deede /hem beloovendegzooter

§3ijn zou/

waer afhem Floris bedankte #denn

Admirael ſag dar hp begcerde te vertreh

en/zooheeſthphenzeerrhheitſfibeſthon

ken/met veelskoſtelijke giftcn/cndeſövec

Bolide en Silver als hp begcerde/enzo

heeft hphem den Boden bevolen. Ende

30 zijn Florišende Blanchefleur ua Spam

gien gerepftende humme ſtaet/daer 3plioz

teinge quamen met goede fpoed/daer zum

blpdeljk net gzsoter tzun)phe ontfangen

werden van al het volk. Ende Fiorig

wert ioning gekzoomt in zijns Paders ſte

de/ende Blanchefleur Koninginne. De

ſe twee leefde langen tijd in gzooter lief

den / Pepnſe ende genugten. Ende Flo

eis dooz de begeerte van Blanchcfleur

maehte alle het volk in zijnen Lande

Cziſtenen: Ende hazts daer ma verſierf

hem ’t Land vam Hongarpen van ſynen

GDom / die zonder Gir ſtierf Ende zu ge

Wormen t':ſamen een TBogter/ die Beer

the hiet/ ende, was namaels een Hupg

bzouwe van Pepijn/ die aen haer män

den „gzooten ioning karel/ ſoo ſommi

JeÄ ſeggen, dies een deugdelijk

* *
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